
  

Bennekom  
                                            Wooninformatie 

 
 

 

Bennekom is na Ede - stad, de grootste woonkern binnen de gemeente Ede.  

Het is een dorp met veel groen.  
Zo vindt u hier de Bennekomse hei, het Bennekomse Bos en de Bennekomse Beek.  
 
Woningcorporatie Plicht Getrouw verhuurt 811 woningen/appartementen in 
verschillende delen van Bennekom.  
Eengezinswoningen in een straat,  appartementen in een woongebouw,  
seniorenwoningen met een tuintje en senioren appartementen in een woongebouw  
De meeste woningen en appartementen  liggen op loopafstand van de gezellige 

dorpskern en gunstig ten opzichte van het openbaar vervoer.  

Aan de rand van Bennekom, in het Baron van Wassenaerpark, ligt het woongebouw 
Cornélie.  In dit gebouw zijn 101 appartementen voor verhuur beschikbaar. 
Binnen dit gebouw is ook zorgleverancier Opella actief zodat er in deze 
appartementen rechtstreeks vanuit  het gebouw zorg aan huis verleend kan worden. 
Voor bewoners zijn er parkeerplaatsen direct bij dit gebouw.  
 
In het  gedeelte van het Baron van Wassenaerpark dat tot 2011 is gerealiseerd, zijn, 
naast het woongebouw Cornélie ook huur(zorg)seniorenappartementen van 
Woonstede te huur, zijn er diverse zorg/verpleeghuizen van Opella zoals Machtella ,  
Walraven, de Baronie en een Hospice.  
Opella beheert ook een tijdelijk onderkomen in Het Baken waarvoor in de komende 
jaren nieuwbouw gepland staat,waarin mogelijk een restaurant, een internetcentrum, 
een buurtsuper, een zorghotel, kinderopvang, een kapper, een pedicure en een 
fitnesscentrum gerealiseerd gaan worden.  

 



 

Kenmerken van Bennekom 
  

Planten en groen 
 • Veel bomen en struiken  
 • Veel openbaar groen  
 • Bossen  
 

Voorzieningen  
 

Onderwijs      Winkels  
• Basisscholen      • Breed winkel aanbod 
• Voor ander onderwijs bent u aangewezen  • (gezellig en levendig) Dorpscentrum 

  op Ede en Wageningen                      • Markt op vrijdagochtend in centrum  
                  http://www.bennekomcentrum.nl  

Recreatie       Overige 
• Bos op loopafstand      • Kijk- en Luistermuseum  
• Sportpark De Eikelhof met sporthal  • Museum De Bosbeek (Tuta Natura)  
• Openluchtzwembad De Vrije Slag    • Manege zonder drempels  
• Tennispark Keltenwoud     • Kaasboerderij Hoekelum  

• Kasteel Hoekelum met bos 

• Bibliotheek 

 
Bent u geïnteresseerd in een woning in Bennekom? Kijk bij www.huiswaarts.nu  

http://www.bennekomcentrum.nl/
http://www.huiswaarts.nu/

